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اميرحسين اصغرى
دانشگاه شهيد بهشتى

ـ َبه َبه! باالخره دنباله هاي معروف به چوب كبريتي جاي خود را 
در كتاب هاي رياضي دبيرستان هم باز كردند:

سال سوم راهنمايي ظاهر و سپس براي هميشه ناپديد مي شود:

فعاليت
به شكل هاي زير توجه كنيد.

!

تمرين در كالس
با استفاده از چوب كبريت سه شكل زير ساخته شده است. تعداد 

چوب كبريت هاي به كار رفته در شكل nام چند تا است؟

اما افسوس، چه دير و چه اشتباه!

سال هاست كه دنباله هاي چوب كبريتي نقشي مهم در برنامه هاي 
ورود به جبر ايفا مي كنند. البته، نگاهي اجمالي به كتاب هاي درسي ما 
كافي است تا خواننده هم در ايفاي نقش و هم در اهميت نقش چنين 
دنباله هايي شك كند! در واقع، قبل از سال دوم نظري، تنها يك بار 
و آن هم، همان دنباله ي باال، در شروع در سه عبارت هاي جبري در 

تمرين در كالس
با استفاده از چوب كبريت سه شكل زير ساخخته شده است. تعداد 

چوب كبريت هاي به كار رفته در شكل nام چند تتا است؟

فعاليت
به شكل هاي زير توجه كنيد.

اگر شكل ها به همين ترتيب ادامه پيدا كنند، در شكل شماره ي 
n چند مربع خواهيم داشت؟

جبري  عبارت  يك  با  nام  شكل  در  را  كبريت ها  چوب  تعداد 
نشان دهيد.

(رياضي سال سوم دوره ی راهنمايي تحصيلي)

توجه كنيد كه زبان فارسي اين فعاليت از تمرين در كالسی كه 
سال ها پس از آن نوشته شده بهتر است! اما صرف نظر از اين تفاوت، 
به نظر مي رسد كه هر دو كتاب بر نكات مشتركي تأكيد مي كنند: 
«ساده نويسي جبري» و «الگويابي عددي». به اين ترتيب در كتاب 
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معلم (راهنماي تدريس) رياضي سال سوم دوره ی راهنمايي تحصيلي 
مي خوانيم: [دانش آموزان] مي بايست در سال گذشته آموخته باشند كه 
بيان روابط و دستورالعمل ها به كمك عبارت جبري بسيار ساده تر از 
بيان واژگاني آن است؛ بنابراين بدون توضيحات زياد از دانش آموزان 
بخواهيد به كمك الگويابي و تنظيم جدول، فعاليت آغازيِن درس را 

انجام دهند.
 ۲ رياضي  اول  فصل  تدريس  راهنماي  پيش نويس  در  و 

مي خوانيم:
هدف اين بخش آشنا كردن دانش آموز با مفهوم دنباله به عنوان 

يك توالي از اعداد و يافتن الگوي حاكم بر اين اعداد است.
با چنين نگرشي، پاسخ پيشنهادي راهنماي تدريس رياضي سال 

سوم راهنمايي چنين است:
۳n+۱ ،مربع n

و پاسخ پيشنهادي راهنماي تدريس رياضي ۲ چنين است:

مرحله٤٣٢١

جمله ي دنباله١٣١٠٧٤
na n⇒ = +3 1

به  به چه معني است؟  اين جا  در   ،⇒ اين عالمت، خداي من! 
نظر مي رسد كه رياضي ۲، نه به آن چه دانش آموز آموخته توجه دارد، 
توجه  آموخته  به آن چه دانش آموز  اگر  آموخت.  به آن چه خواهد  نه 
داشت، همان الگوي سال سوم راهنمايي را با همان نوع نگاه ارائه 
نمي كرد. اگر به آن چه دانش آموز خواهد آموخت توجه داشت، حتمًا 

مثال كالسيك زير را در كتاب جبر و احتمال ديده بود:
پيرامون دايره را به وسيله ي  بر روي  اگر دو نقطه ی اختياري 
يك پاره خط به هم وصل كنيم، دايره به دو ناحيه تقسيم مي شود. با 
اتصال سه نقطه ی اختياري بر روي دايره، دايره به ۴ ناحيه تقسيم 
مي شود. شكل زير اين موضوع را براي ۲، ۳، ۴ و ۵ نقطه ی اختياري 

بر روي دايره نشان مي دهد:

با سبك و سياق راهنماي تدريس رياضي ۲، راهنماي تدريس 
اين مسئله چيزي شبيه اين خواهد بود:

مرحله٤٣٢١

جمله ي دنباله١٦٨٤٢
n

na⇒ = 2    

ُخب، «ما» مي دانيم كه در پنجمين مرحله، تعداد ناحيه ها حداكثر 
۳۱ است نه ۳۲. اين را از كجا مي دانيم؟ از نگاه كردن به جدول و 
بيان جبري آن، يا با كشيدن شكل و شمردن تعداد ناحيه ها؟ چگونه 
مي توان الگويابي عددي بريده از زمينه را در دانش آموز نهادينه كرد، 
بر جبر تنها به عنوان يك زبان تأكيد كرد (به اصغري، ۱۳۸۸ نگاه 
كتاب  اين  اهداف  از  دانش آموز گفت: «يكي  به  و همزمان  كنيد.) 
به شكل معنادار درك كنيد و  را  بتوانيد رياضي  آن است كه شما 
توانايي به كارگيري آن را در حل مسائل روزمره پيدا كنيد» (سخني 
از مسايل  با دانش آموزان، رياضيات ۱)؟ چگونه مي توان «استفاده 
باز پاسخ» را به عنوان يكي از ويژگي هاي كتابي برشمرد (مقدمه ی 
كتاب رياضيات ۲) و هم زمان به تفاوت هاي اساسي در بيان ساختار 
يك دنباله ي چوب كبريتي بي توجه بود (به قسمت دوم اين مقاله نگاه 
كنيد) به راستي كه «موانع زيادي براي تحقق كامل اهداف نوين 

آموزشي وجود دارد» (مقدمه ی كتاب رياضيات ۲)!

اگرچه آن چه كه در باال آمد با در ذهن داشتن آن چه در پي خواهد 
آمد نوشته شده است، بايد اعتراف كنم كه پتانسيل كتاب هاي موجود 
(۱) و البته پيچيدگي و چند وجهي بودن جبر مرا از هدف اصلي اين 

گفتار كمي دور كرد.
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دليل ديگر اين كه دنباله هاي چوب كبريتي همه ي آن چه شما 
 (۱۱۷ (دانتزيگ، ص  عالمات»  كاربرد  «قدرت  دادن  نشان  براي 
نياز داريد در خود دارند. اما، «قدرت كاربرد عالمات در كجا نهفته 

است؟»

حرف، جبر را از بندگي كالم آزاد كرد
«حرف، جبر را از بندگي كالم آزاد كرد». منظور دانتزيگ فقط 
اين نيست كه «بدون عالمت گذاري حرفي هر بيان معمولي و كلي 
تبديل به لفاظي و درازگويي مي شد» (دانتزيگ، همان جا). اين امر 
مهم  امر  تنها  ما  مدرسه اي  رياضيات  براي  و  مهم  خود  جاي  به 
است (به اصغري، ۱۳۸۸، و هم چنين به قسمت اول اين مقاله نگاه 
كنيد). اما اهميت عالمت گذاري حرفي بسيار بيش تر از اين است. 
حروف به راحتي خود را از زمينه اي كه به آن ها معني مي بخشند 
و سپس به دنبال آن، از محدوديت هاي آن زمينه آزاد مي كنند. در 
«a چه ساكت است» (اصغري، ۱۳۸۸) به تفضيل در مورد اولين 
جنبه از اين دو جنبه ی به هم مرتبط بحث شده است؛ در اين جا 

به جنبه دوم مي پردازم.

به شكل چوب كبريتي زير توجه كنيد.

براي ساختن اين شكل چند چوب كبريت به كار رفته است؟
اين  در  بشماريد.  را  تعداد چوب كبريت ها  ُخب! شما مي توانيد 
صورت، شما هم چنان در قلمرو حساب قرار داريد. اما اگر از شمردن 
تعداد چوب كبريت هاي اين شكل فراتر رفته و از خود بپرسيد كه 
«تعداد چوب كبريت هاي الزم براي ساختن چنين شكلي چندتاست؟»، 
اولين قدم را به سمت تعميم و در نتيجه به سمت جبر برداشته ايد، چرا 
كه «تعميم عبارت از گذشتن از مالحظه ی يك چيز به مالحظه ي 
دسته اي از چيزها است كه آن چيز يكي از آن ها به شمار مي رود» 
(پوليا؛ ۱۳۶۶، ص ۱۲۷) و جبر، اين نياز به تعميم و راهي براي بيان 
و توجيه آن است (ميسون، ۲۰۰۵). به اين ترتيب، شما به ناچار به 
ساختار شكل توجه مي كنيد و تالش مي كنيد تا با توجه به ساختار 
راهي براي شمردن تعداد چوب كبريت ها بيابيد. اين يعني، نحوه ي 
شمردن شما به نوع نگاه شما به ساختار وابسته است. براي مثال، 

مي توانيد چوب كبريت های افقي بااليي، عمودي و افقي پاييني را 
جدا شمرده و با هم جمع كنيد:

تعداد کل 
چوب كبريت ها =

تعداد 
چوب كبريت هاي 

افقی بااليی
+

تعداد 
چوب كبريت هاي 

عمودي
+

تعداد 
چوب كبريت هاي 

افقي پاييني

تعداد کل 
چوب كبريت ها = تعداد چوب كبريت هاي مربع هاي جدا از هم 

پس از اضافه شدن چوب كبريت هاي عمودي -
تعداد چوب كبريت هاي 

اضافه شده عمودي

يا اين كه مي توانيد با اضافه كردن تعدادي چوب كبريت، ابتدا 
مربع ها را از هم جدا كنيد، سپس تعداد چوب كبريت هاي شكل حاصل 

را بشماريد و در نهايت، چوب كبريت هاي اضافه شده را كم كنيد.

در اين صورت: 

در اين صورت:

يا اين كه اگر عالقه اي خاص به فرمول ارائه شده در كتاب درسي 
داريد، آن را به شكل مجموعي از مربع هاي ناقص تو در تو و يك 

چوب كبريت تنها ببينيد.
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يا اين كه مي توانيد...
اكنون مي توانيد با استفاده از حروف، خود را از بندگي كالم آزاد 
كنيد و همه ي اين فرمول ها را «خالصه نويسي» كنيد. به اين ترتيب، 

براي اولي داريم:
n+n+۱+n= تعداد كل چوب كبريت هاي n مربع

براي دومي داريم:
n- (n-۱)×۴= تعداد كل چوب كبريت هاي n مربع

براي سومي داريم:
n+۱×۳= تعداد كل چوب كبريت هاي n  مربع

و براي بعدی داريم...
اما اين خالصه نويسي، تنها بخش بسيار بسيار كوچكي از آن 
چيزي است كه شما به دست آورده ايد. دوباره به دو عبارت زير توجه 

كنيد:

و
۴n-(n-۱)

اما اين عبارات، به محض نوشته شدن، خود را از ساختاري كه بر 
اساس آن نوشته شده اند آزاد مي كنند. و از آن جايي كه «قابليت حرف 
تغيير  انجام اعمال رياضي امكان مي دهد كه عبارات حرفي  براي 
صورت يابند.» هريك از اين عبارات، قابل توضيح به چندين شكل 
هم ارز خود مي گردد» براي مثال، هردوي اين عبارت ها را مي توان 

به شكل مورد عالقه ي كتاب درسي نوشت:
۳n+۱

يك  سطح  از  را  جبر  كه  است  صورت  تغيير  قدرت  «اين 
خالصه نويسي ساده باالتر مي برد» (دانتزيگ، همان جا).

ولي اين هنوز تنها بخشي از آزادي ممكن است. توجه كنيد كه 
حروف با آزاد كردن خود از زمينه اي كه به آن ها معني مي بخشند، از 
محدوديت هاي آن زمينه نيز خود را آزاد مي كنند؛ و اين خود تعميمي 
از نوع ديگر است. تعميمي كه هدف آن «گذشتن از مالحظه يك 
دسته ی محدود به مالحظه ي دسته ی فراگيرتري است كه آن دسته ی 
محدود را نيز شامل مي شود» (پوليا، ص ۱۲۷). به برابري هاي زير 

توجه كنيد:
n n n n (n ) n+ + + = − − = +1 4 1 3 1

هريك از عبارات به كار رفته در اينجا، نتيجه ی توجه ما به يك 
بنابراين، به طور «طبيعي»، n محدود  ساختار چوب كبريتي است. 
است به مجموعه ي اعداد طبيعي! اما بر پيشاني اين حرف، چيزي 
كه حكايت از طبيعي يا غير طبيعي بودن آن باشد نوشته نشده است. 
در واقع، برابري هاي ياد شده براي هر مجموعه از اعدادي كه ما 
مي شناسيم برقرار است؛ اگرچه درك اين تعميم وابسته است به توسعه 
دانش عددی ما، دانشي كه بايد در طول ساليان دراز آموزش شكل 
بگيرد و با جبر پيوند بخورد. اما ما چه كرده ايم با اين همه پيوند و 

در عين حال اين همه آزادي؟

هرج و مرج
يك ساختار چوب كبريتي ساده ـ همچون ساختاري كه در اين 
به  براي ورود  قرار گرفت ـ مي تواند وسيله اي  استفاده  مقاله مورد 
دنباله ي  دنباله،  اتحاد،  معادله،  خطي،  رابطه ي  هم چون،  مفاهيمي 
چنين  اين كه،  مهم تر  باشد.  ديگر  مفاهيم  از  بسياري  و  حسابی 

تعداد 
چوب كبريت هاي 

افقی بااليی
 + 

تعداد 
چوب كبريت هاي 

عمودي
 +

تعداد 
چوب كبريت هاي 

افقي پايين

تعداد چوب كبريت هاي مربع هاي جدا از هم 
پس از اضافه شدن چوب كبريت هاي عمودي تعداد چوب كبريت هاي - 

اضافه شده عمودي

 شما مي دانيد كه اين دو عبارت، دو بيان متفاوت براي تعداد 
هم  با  عبارت  دو  اين  تعبيري  به  پس  است.  كبريت ها  چوب  كل 
عبارت كالمي  دو  اين  براي  برابر  واژه ی  از  بشود  اگر  «برابرند»؛ 
استفاده كرد. به هر حال، اين تعبير، توجيهي براي برابري دو عبارت 

زير خواهد بود:
n+n+۱+n

تعداد کل 
چوب كبريت ها تعداد مربع های ناقص تو در تو = يک+

در اين صورت:
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يا اين كه مي توانيد...
اكنون مي توانيد با استفاده از حروف، خود را از بندگي كالم آزاد
كنيد و همه ي اين فرمول ها را «خالصه نويسي» كنيد. به اين ترتيب،

براي اولي داريم:
مربع n تعداد كل چوب كبريت هاي =n+n+۱+n

براي دومي داريم:
مربع n ۴= تعداد كل چوب كبريت هاي×n- (n-۱)

براي سومي داريم:
n+۱×۳= تعداد كل چوب كبريت هاي n  مربع

و براي بعدی داريم...
اما اين خالصه نويسي، تنها بخش بسيار بسيار كوچكي از آن
چيزي است كه شما به دست آورده ايد. دوباره به دو عبارت زير توجه

كنيد:

اساس آن نوشته شده اند آزاد مي كنند. و از آن جايي كه «قابليت حرف
تغيير انجام اعمال رياضي امكان مي دهد كه عبارات حرفي  براي 
صورت يابند.» هريك از اين عبارات، قابل توضيح به چندين شكل
هم ارز خود مي گردد» براي مثال، هردوي اين عبارت ها را مي توان

به شكل مورد عالقه ي كتاب درسي نوشت:
۳n+۱

يك  سطح  از  را  جبر  كه  است  صورت  تغيير  قدرت  «اين 
خالصه نويسي ساده باالتر مي برد» (دانتزيگ، همان جا).

ولي اين هنوز تنها بخشي از آزادي ممكن است. توجه كنيد كه
حروف با آزاد كردن خود از زمينه اي كه به آن ها معني مي بخشند، از
محدوديت هاي آن زمينه نيز خود را آزاد مي كنند؛ و اين خود تعميمي
از نوع ديگر است. تعميمي كه هدف آن «گذشتن از مالحظه يك
دسته ی محدود به مالحظه ي دسته ی فراگيرتري است كه آن دسته ی
۱۲۷). به برابري هاي زير محدود را نيز شامل مي شود» (پوليا، ص

توجه كنيد:
n n n n (n ) nnn 1n n (n ) nn n +n n (n ) nn nn n

هريك از عبارات به كار رفته در اينجا، نتيجه ی توجه ما به يك
محدود n بنابراين، به طور «طبيعي»، ساختار چوب كبريتي است. 
است به مجموعه ي اعداد طبيعي! اما بر پيشاني اين حرف، چيزي
كه حكايت از طبيعي يا غير طبيعي بودن آن باشد نوشته نشده است.
در واقع، برابري هاي ياد شده براي هر مجموعه از اعدادي كه ما
مي شناسيم برقرار است؛ اگرچه درك اين تعميم وابسته است به توسعه
دانش عددی ما، دانشي كه بايد در طول ساليان دراز آموزش شكل
بگيرد و با جبر پيوند بخورد. اما ما چه كرده ايم با اين همه پيوند و

در عين حال اين همه آزادي؟

هرج و مرج
يك ساختار چوب كبريتي ساده ـ همچون ساختاري كه در اين
به براي ورود  قرار گرفت ـ مي تواند وسيله اي  استفاده  مقاله مورد 
دنباله ي دنباله،  اتحاد،  معادله،  خطي،  رابطه ي  هم چون،  مفاهيمي 
چنين  اين كه،  مهم تر  باشد.  ديگر  مفاهيم  از  بسياري  و  حسابی 

تعداد 
چوب كبريت هاي

افقی بااليی
+

تعداد 
چوب كبريت هاي

عمودي
+

تعداد
چوب كبريت هاي 

افقي پايين

تعداد چوب كبريت هاي مربع هاي جدا از هم 
پس از اضافه شدن چوب كبريت هاي عمودي تعداد چوب كبريت هاي -

اضافه شده عمودي

شما مي دانيد كه اين دو عبارت، دو بيان متفاوت براي تعداد
هم با  عبارت  دو  اين  تعبيري  به  پس  است.  كبريت ها  چوب  كل 
عبارت كالمي دو  اين  براي  برابر  واژه ی  از  بشود  اگر  «برابرند»؛ 
استفاده كرد. به هر حال، اين تعبير، توجيهي براي برابري دو عبارت

زير خواهد بود:
n+n+۱+n

تعداد کل 
چوب كبريت ها = تعداد مربع های ناقص تو در تو يک+
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ساختارهايي مي توانند وسيله اي مناسب براي ورود به جبر باشد. اما 
كتاب هاي درسي ما با تقليل اين ساختارها به يك دنباله ی عددي 
عالوه بر ايجاد بدفهمي (به دنباله ی حاصل از تقسيم دايره در ابتداي 
مقاله نگاه كنيد)، خود و دانش آموز را از همه ی آن چه كه مي توانسته 

به دست آورد محروم كرده است.
كتاب خود را از ارائه يك تصوير متحد از رياضي محروم كرده 
است. در نتيجه هرجا كه يكي از مفاهيم اشاره شده را آغاز مي كند 
ناچار به متوسل شدن به «فعاليتي» مستقل است كه در بهترين حالت 
روابط  از  اما رياضي «ساختماني  دارد.  را در خود  تنها يك مفهوم 
است» (دنيز، ۱۹۶۰). در نتيجه اگر «فعاليتي» شما را از ديدن اين 
روابط محروم كند به سختي مي توان آن را يك فعاليت رياضي ناميد. 

براي مثال، به تساوي زير توجه كنيد:
۴n-(n-۱)=۳n+۱

اين تساوي حاصل از بررسي ساختار يك دنباله ی چوب كبريتي 
است و هم چنان كه  در معرفي نوع دوم تعميم به آن اشاره شد براي 
هر مجموعه از اعداد كه ما مي شناسيم يا دانش آموز ما هنگام معرفي 
اتحادها مي شناسد درست است. به اين ترتيب، اين تساوي مثالي از 

تعريف ارائه شده در كتاب است:

اگر دو عبارت جبري به گونه اي باشند كه به ازاي هر مقداري 
از  حاصل  عبارت  باشند،  داشته  يكساني  مقدار  متغيرهايشان  براي 

تساوي بين آن ها را اتحاد مي نامند
رياضيات ۱، سال اول دبيرستان

البته كتاب نه تنها استفاده از دنباله ی چوب كبريتي را فراموش 
مي كند بلكه هر نوع ارتباط ديگري را نيز فراموش مي كند. نتيجه ي 
اين فراموشي، ارائه فعاليت مستقلي است كه به هيچ جاي ديگر ربطي 
ندارد (به مبحث اتحادها و تجزيه دركتاب رياضيات ۱ اول دبيرستان 
نگاه كنيد). ُخب، مسئله اي نيست، باالخره يك سال از اولين و آخرين 

استفاده از دنباله هاي چوب كبريتي گذشته است!
به دنباله ی عددی حاصل از دنباله ی چوب کبريتی مورد بحث در 

اين مقاله توجه کنيد:
... و ۱۳ و ۱۰ و ۷ و ۴
اكنون شما مي دانيد كه هر جمله ي اين دنباله از افزودن يك 
مقدار ثابت به جمله ي قبلي به دست مي آيد. هم چنين مي توانيد با 

توجه به ساختار چوب كبريتي مربوط، چرايِي اين رفتار عددي را 
درك كنيد. به اين ترتيب، اين دنباله عددي مثالي معني دار از تعريف 

ارائه شده در كتاب است:

دنباله هايي كه هر جمله ي آن (غير از جمله ي اول) از افزودن يك 
مقدار ثابت به جمله ي قبلي به دست مي آيد دنباله ي حسابي مي ناميم 

و به اين مقدار ثابت قدر نسبت دنباله گفته مي شود.
رياضيات ۲، سال دوم آموزش متوسطه

البته كتاب دوباره اشاره به دنباله هاي چوب كبريتي را فراموش 
دو  يكي  كه  است  اين  فراموشي  اين  دليلش  شايد  خب،  مي كند، 
صفحه از آخرين استفاده از دنباله هاي چوب كبريتي گذشته است! 
با خوش بيني بيشتر مي توان گفت تالش كتاب در «ايجاد اتصال و 
ارتباط بين جنبه هاي متفاوت يك مفهوم و نيز بين يك مفهوم و ديگر 
مفاهيم كتاب» (مقدمه رياضيات ۲) چندان مشهود نيست. اگرچه به 
سختي مي توان اين خوش بيني را در مورد جبر كه حلقه ي اتصال 

همه ی اين مفاهيم است حفظ كرد.
كتاب هاي درسي با تكيه و تأكيد بر زبان نمادين جبر، نه تنها 
جبر را از بندگي كالم آزاد كرده اند بلكه آن  را از قيد معني نيز آزاد 
كرده اند! اين چنين است كه نمادها هم چنان براي دانش آموز آزادند، 

ي ب ر ير يم ز ل ی ب (ب ي ه ب يج بر و
مقاله نگاه كنيد)، خود و دانش آموز را از همه ی آن چه كه مي توانسته 

به دست آورد محروم كرده است.
كتاب خود را از ارائه يك تصوير متحد از رياضي محروم كرده 
است. در نتيجه هرجا كه يكي از مفاهيم اشاره شده را آغاز مي كند 
ناچار به متوسل شدن به «فعاليتي» مستقل است كه در بهترين حالت 
روابط  از  اما رياضي «ساختماني  دارد.  را در خود  تنها يك مفهوم 
است» (دنيز، ۱۹۶۰). در نتيجه اگر «فعاليتي» شما را از ديدن اين 
روابط محروم كند به سختي مي توان آن را يك فعاليت رياضي ناميد. 

براي مثال، به تساوي زير توجه كنيد:
۴n-(n-۱)=۳n+۱

اين تساوي حاصل از بررسي ساختار يك دنباله ی چوب كبريتي 
است و هم چنان كه  در معرفي نوع دوم تعميم به آن اشاره شد براي 
هر مجموعه از اعداد كه ما مي شناسيم يا دانش آموز ما هنگام معرفي 
اتحادها مي شناسد درست است. به اين ترتيب، اين تساوي مثالي از 

تعريف ارائه شده در كتاب است:

اگر دو عبارت جبري به گونه اي باشند كه به ازاي هر مقداري 
از  حاصل  عبارت  باشند،  داشته  يكساني  مقدار  متغيرهايشان  براي 

تساوي بين آن ها را اتحاد مي نامند
رياضيات ۱، سال اول دبيرستان

البته كتاب نه تنها استفاده از دنباله ی چوب كبريتي را فراموش 
مي كند بلكه هر نوع ارتباط ديگري را نيز فراموش مي كند. نتيجه ي 
اين فراموشي، ارائه فعاليت مستقلي است كه به هيچ جاي ديگر ربطي 
۱ اول دبيرستان  ندارد (به مبحث اتحادها و تجزيه دركتاب رياضيات
نگاه كنيد). ُخب، مسئله اي نيست، باالخره يك سال از اولين و آخرين 

استفاده از دنباله هاي چوب كبريتي گذشته است!
به دنباله ی عددی حاصل از دنباله ی چوب کبريتی مورد بحث در 

اين مقاله توجه کنيد:
۷ و ۴ و ... و ۱۳ و ۱۰

اكنون شما مي دانيد كه هر جمله ي اين دنباله از افزودن يك 
مقدار ثابت به جمله ي قبلي به دست مي آيد. هم چنين مي توانيد با 

اين رفتار چرايِي توجه به ساختار چوب كبريتي مربوط،
درك كنيد. به اين ترتيب، اين دنباله عددي مثالي معني دار

ارائه شده در كتاب است:

دنباله هايي كه هر جمله ي آن (غير از جمله ي اول) از اف
مقدار ثابت به جمله ي قبلي به دست مي آيد دنباله ي حسابي

و به اين مقدار ثابت قدر نسبت دنباله گفته مي شود.
۲، سال دوم آموزش متوسطه رياضيات

البته كتاب دوباره اشاره به دنباله هاي چوب كبريتي ر
كه است  اين  فراموشي  اين  دليلش  شايد  خب،  مي كند، 
صفحه از آخرين استفاده از دنباله هاي چوب كبريتي گذش
با خوش بيني بيشتر مي توان گفت تالش كتاب در «ايجاد
ارتباط بين جنبه هاي متفاوت يك مفهوم و نيز بين يك مفه
۲) چندان مشهود نيست. مفاهيم كتاب» (مقدمه رياضيات
سختي مي توان اين خوش بيني را در مورد جبر كه حلقه

همه ی اين مفاهيم است حفظ كرد.
كتاب هاي درسي با تكيه و تأكيد بر زبان نمادين جب

جبر را از بندگي كالم آزاد كرده اند بلكه آن  را از قيد معني
كرده اند! اين چنين است كه نمادها هم چنان براي دانش آم

a
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اما اين آزادي نه يك آزادي ساختار يافته و مرتبط با تعميم بلكه 
آزادي در استفاده از قوانين عمومًا من ـ درـ آوردي است.

منابع

1. Dienes. Z. P. (1960) Building up mathematics. Hutchinson 
Educational Ltd.
2. Mason, J: (2005), Frameworks for Learning,Teaching 
and Research: Theory and Practice, in Lioyd, G.M,Wilson, 
M,Wilkins ,J.L.M.& Behm, S. L.(Eds). Proceedings of the 
27Th Annual Meeting of the North American Chapter of the 
International Group for the Psychology of Mathematics 
Education

۳. اصغري، امير حسين a :(۱۳۸۸) چه ساكت است! مجله ي رشد آموزش رياضي، 
و  پژوهش  سازمان  آموزشي،  كمك  انتشارات  دفتر   ،۴-۱۱ صص   ،۹۸ شماره 

برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش.
آرام، مؤسسه  احمد  ترجمه  كنيم.  را حل  (۱۳۶۶): چگونه مسئله  پوليا، جورج   .۴

كيهان.
گرمان،  عباس  مهندس  ترجمه  علم.  زبان  عدد،   :(۱۳۶۱) توبياس  دانتزيگ،   .۵

شركت سهامي كتاب هاي جيبي.
۶. رياضي سال سوم راهنمايي (۱۳۸۵) دكتر مسعود فرزان، صفر باهمت شيروانه ده، 
محمدتقی ديبايی، پرويز فرهودي مقدم.  سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 

وزارت آموزش  و پرورش.
ناصر  زاده، دكتر  دبيرستان (۱۳۸۷) شهرناز بخشعلي  اول  (۱) سال  رياضيات   .۷
تقي طاهري  ديده ور، محمد  فرزاد  دكتر  ابيانه،  دهقاني  زين العابدين  بروجرديان، 
تنجاني، دكتر وحيد عالميان، دكتر حميد مسگراني، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي، وزارت آموزش و پرورش.
۸. رياضيات ۲، سال دوم آموزش متوسطه (۱۳۸۸): دكتر علي ايرانمنش، محسن 
جمالي، حميدرضا ربيعي، دكتر ابراهيم ريحاني، دكتر احمد شاهوراني، دكتر وحيد 

عالميان، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش.
۹. جبر و احتمال، سال سوم آموزش متوسطه (۱۳۸۶): دكتر بيژن ظهوري زنگنه، 
و  پژوهش  سازمان  ايلخاني پور،  يداهللا  و  تابش،  يحيی  دكتر  گويا،  زهرا  دكتر 

برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش  و پرورش.
۱۰. کتاب معلم (راهنمای تدريس) رياضی ـ سال سوم دوره ی راهنمايی تحصيلی 
هامانه.  وزيری  حامد  سيد  دلشاد،  کبری  پندی،  زهره  داودی،  خسرو   ،(۱۳۸۵)

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش.
۱۱. راهنمای تدريس فصل اول کتاب رياضيات ۲.

http://math.dept.talif.sch.ir

1. Dienes. Z
Educational
2. Mason, 
and Resear
M,Wilkins 
27Th Annua
Internationa

به مناسبت
درگذشت مندلبرات

طه عزتی گلمائی 
دانشجوی کارشناسی رياضی کاربردی دانشکده علوم 
رياضی دانشگاه شهيد بهشتی

مندلبرات رياضيدان مستقلی است که هندسه ی فرکتالی را گسترش داده و آن 
را در رشته های فيزيک، زيست، مالی و بسياری از رشته های ديگر به کار رفته است. 

او روز پنجشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۰ در سن ۸۵ سالگی در کمبريج جان سپرد.
او در کمبريج زندگی می کرد و به گفته ی همسرش، آليت، علت فوت وی 

سرطان لوزالمعده بود.
دکتر مندلبرات مبحث فرکتال را برای ربط دادن رده ی جديدی از اشکال 
رياضی که خم های ناهموارشان از بی قاعدگی های موجود در طبيعت الهام 

می گيرند، ابداع کرد.
به گفته ی ديويد مامفورد استاد رياضيات دانشگاه براون: «رياضيات کاربردی 
حدود يک قرن روی پديده های هموار تمرکز داشت اما موارد زيادی وجود دارد 
که چنين نيستند. با مشاهده ی دقيق تر پديده ها به وسيله ی ميکروسکوپ می توان 
پيچيدگی های بيشتری را يافت. مندلبرات جزء اولين کسانی بود که تشخيص داد 

که اينها ابزاری قانونمند برای آموزش هستند.»
مندلبرات در يک مقاله به نام «هندسه فرکتالی طبيعت» که در سال ۱۹۸۲ 
چاپ شد از پديده های رياضی ای دفاع کرد که به گفته ی وی ديگران آن ها را به 
علت وحشتناک و بی استفاده بودنشان در نظر نمی گرفتند. با استفاده از هندسه ی 
فرکتالی، که او استدالل کرد، نواحی اطراف افرها و لبه ی ساحل که غير قابل 
اندازه گيری در نظر گرفته می شدند را اکنون می توان با روشی کمی به طور دقيق 

و صحيح اندازه گيری کرد.
برای بيشتر همپيشه های او، دکتر مندلبرات شهرتی مانند يک خارجی برای 
مجموعه ی رياضيات داشت. در جايگاه بلندش در مقام محقق برای IBM در 
نيويورک، جايی که کار می کرد، قبل از اين که کار در دانشگاه Yale را قبول 
کند متوجه الگوهايی شد که ديگر محققان در اطالعاتشان به آن پی نبرده بودند، 

که جمع آوری اين الگوها باعث همکاری زيادی بين آن ها شد.
پروفسور مامفورد گفته است: «او با افراد زيادی آشنا بود و عالئق وسيعی 

هم داشت. هر بار که سخنی می گفت چيز جديدی ارائه می داد.»
دکتر مندلبرات در حال پيگيری کارش روی فرکتال ها در ابتدا به عنوان 

بقيه در صفحه ي ۶۳

مربوط به روي جلد




